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Program

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze ma kandydatów bezpartyjnych, 
którzy prócz tego, że prowadzą działalność gospodarczą, chcą działać 
społecznie, bo dostrzegają problemy Miasta i Powiatu i mają sposoby 
ich rozwiązania.  

•  Marki są ostatnim miastem Naszego Powiatu, w którym nie ma 
kanalizacji sanitarnej. Nie dopuszczalnym jest, aby w XXI w. miasto 
funkcjonowało bez elementów podstawowej infrastruktury.

•  W Europie ogromny nacisk kładzie się na ochronę środowiska. 
Mieszkańcy Marek tez mają prawo do czystego powietrza, terenów 
zielonych i miejsc rekreacji. Zagospodarujmy mareckie wysypisko! 

•  Nasze miasto leży przy jednym z głównych szlaków komunikacyjnych 
stolicy, jednak komunikacja z Warszawą, jak również z innymi 
miastami Powiatu, wymaga dostosowania do nowych potrzeb 
mieszkańców.

•  Lokalne drogi w Markach nadal przypominają piaszczyste ścieżki, 
oświetlone jedynie światłem księżyca. Wymagania dzisiejszej 
rzeczywistości to równe, szerokie i bezpieczne miejskie ulice.

•  Edukacja jest podstawą wychowywania kolejnych pokoleń. Dzieci  
i młodzież w Markach powinny kształcić się na tym samym poziomie 
co ich rówieśnicy w Unii Europejskiej, w atmosferze bezpieczeństwa 
i przyjaźni. 

•  Najważniejszą wartością człowieka jest zdrowie. Promocja zdrowia 
jest jednym z kluczowych zadań, jakie powinno być realizowane dla 
dobra mieszkańców Powiatu.

MY ZAJMIEMY SIĘ TYMI PROBLEMAMI, BO WIEMY JAK!!!



Alina KOROTKO 

	Lat	49.	Od	urodzenia	rdzenna	mieszkanka	miasta	Marki.	
	Jako	 mężatka	 i	 matka	 trojga	 dzieci	 jestem	 zwolenniczką	
kultywowania	 polskich	 tradycji	 związanych	 z	 ogniskiem	
domowym.	
	Zainteresowanie	 ludzkim	 zdrowiem	 i	 problemami	

najmłodszych,	 zaowocowało	 ukończeniem	 w	 roku	 1983	 Akademii	
Medycznej	w	Warszawie	oraz	następnie	specjalizacji	IIo	z	pediatrii.
	 Pracę	 zawodową	 rozpoczęłam	 w	 roku	 1983	 w	 Szpitalu	 Powiatowym		
w		Wołominie.
	 Od	 18	 lat	 pracuję	 jako	 lekarz	 pediatra	 w	 Markach,	 początkowo		
w	rejonowej	przychodni,	a	następnie	w	N.Z.O.Z.	„Esculap”,	którego	jestem	
współzałożycielką.
	 Równolegle	 z	pracą	w	zawodzie	 spełniałam	się	 	wykonując	obowiązki	
społeczne.
	 Problematyka	mojego	miasta,	 jak	też	jego	mieszkańców	nigdy	nie	była	
mi	obca	i	to	nie	tylko	ze	względu	na	wykonywany	zawód	lekarza.	
	 W	 latach	 1990	 –	 1997	 aktywnie	 włączyłam	 się	 w	 pracę	 Komitetu	
Rodzicielskiego	w	Szkole	Podstawowej	Nr	1,	a	od	1994	do	1998	również	
wykonywałam	obowiązki	Radnej	i	Członka	Zarządu	Miasta	Marki.	
	 Byłam	szczególnie	otwarta	na	uwarunkowania	związane	ze	środowiskiem	
naturalnym.	 Byłam	 zaangażowana	 w	 	 budowę	 stacji	 uzdatniania	 wody,	
projektu	oczyszczania	okolicznych	lasów,	czy	też	ujednolicenia	gospodarki	
odpadami	w	gospodarstwach	domowych.	
	 Z	mojej	inicjatywy	powstały	także	pasy	zieleni	minimalizujące	szkodliwy	
wpływ	 trasy	 szybkiego	 ruchu	 zlokalizowanej	 w	 sąsiedztwie	 mareckich	
przedszkoli.
	 Do	 dnia	 dzisiejszego	 jestem	 czynną	 organizatorką	 licznych	 imprez	
sportowych,	 charytatywnych	 i	 okolicznościowych	 na	 rzecz	 dzieci,	
młodzieży	i	wszystkich	potrzebujących	–	ofiar	nieszczęśliwych	wypadków,	
poszkodowanych	przez	los.
	 Posiadając	 spójną	 wizję	 dalszego	 rozwoju	 całego	 naszego	 rodzimego	
regionu	 mam	 nadzieję	 na	 mój	 wybór	 na	 Radną	 Powiatu.	 Szerokie	
doświadczenie	 i	 wieloletnie	 zaangażowanie	 problematyką	 społeczną	
powinny,	moim	zdaniem,	być	gwarantem	zaufania	do	mojej	osoby.
	 Wszystkim,	 którzy	 zechcą	 oddać	mi	 swój	 głos	 gwarantuję	 sumienność		
w	wykonywaniu	powierzonych	mi	obowiązków.	



Magdalena OSIŃSKA 

	 Lat	48.	Ukończyła	Wydział	Transportu	Politechniki	
Warszawskiej,	 Podyplomowe	 Studium	 Pedagogiczne	
Uniwersytetu	 Warszawskiego,	 Podyplomowe	 Studium	
Informatyczne	UW,	Podyplomowe	Studium	 Informatyczne	
WSP	 im.	 P.	Włodkowica,	 kurs	 kwalifikacyjny	 zarządzania	
oświatą.	

Pracowała	 w	 Fabryce	 Okładzin	 Ciernych	 w	 dziale	 BHP,	 a	 następnie	
jako	nauczyciel	matematyki	i	informatyki	w	Szkole	nr	4.	Od	1.09.1996	r.	
pełni	funkcję	dyrektora	Szkoły	Podstawowej	nr	4	im.Stefana	Roweckiego	
„Grota”	w	Markach.

Jest	mężatką,	ma	dorosłą	córkę.	Interesuje	się	muzyką,	teatrem,	historią	
sztuki	oraz	astronomią.	Wolny	czas	spędza	najchętniej	czytając	książkę.

Moja	praca	od	wielu	 lat	 związana	 jest	 z	oświatą,	dlatego	dobrze	 znam	
problemy	i	potrzeby	współczesnej	edukacji.	Pragnę,	aby	nasze	dzieci	bez	
względu	na	status	materialny	rodziny,	kształciły	się	na	tym	samym	poziomie,	
co	ich	rówieśnicy	z	krajów	Unii	Europejskiej	w	atmosferze	bezpieczeństwa	
i	 przyjaźni.	 Chciałabym	 żeby	 szkoła	 stała	 się	 miejscem	 atrakcyjnym,	
stanowiącym	 przeciwwagę	 alkoholu,	 narkotyków	 i	 nieformalnych	 grup	
rówieśniczych.



Ewa ZEMBRZYCKA - WIATER

Ma	 62	 lata,	 wykształcenie	 wyższe	 -	 chemik	 ze	
specjalnością	analityki.	Pracowałam	w	Akademii	Medycznej		
w	 Warszawie	 	 Klinika	 Chirurgiczna	 –	 specjalista	 od	
Zakażeń	 Wewnątrzszpitalnych.	 Następnie	 w	 Instytucie	
Onkologii-	 Zakład	 Analityki	 i	 Biochemii	 Klinicznej,	
a	 od	 roku	 1981-1988	 w	 Szpitalu	 Bródnowskim	 gdzie	

prowadziłam	Pracownię	Sterydową.	Następnie	przez	okres	3	letni	byłam	na	
urlopie	wychowawczym.	W	1991	roku	założyłam	działalność	gospodarczą		
w	 Zielonce.	 Jest	 to	 działalność	 handlowa,	 którą	 prowadzę	 do	 chwili	
obecnej.

Mieszkam	w	Markach	od	1990	roku	i	od	tego	momentu		staram	się	czynnie	
uczestniczyć	w	pracach	społecznych	zarówno	na	terenie	Zielonki	jak	i	Marek.	
Jestem	przewodniczącą	Związku	Kupców	i	Przedsiębiorców	w	Zielonce.	
Od	tego	roku	uczestniczę	już	na	terenie	Marek	w	działalności	społecznej,	
a	więc	Wielka	Orkiestra	Świątecznej	Pomocy,	Solidarni	ze	Śląskiem,	Bale	
Charytatywne.	 Od	 tego	 też	 roku	 pracuję	 razem	 z	 zespołem	Mareckiego	
Stowarzyszenia	Gospodarczego		jako	redaktor	Gazety	Mareckiej.

Moje	 zainteresowania	 to	 polityka,	 muzyka	 poważna	 oraz	 literatura	
historyczna.	

	W	latach	1978	-	1991	byłam	V-ce	przewodniczącą	Rady	Osiedla	Targówek	
oraz	w	Radzie	Nadzorczej	Spółdzielni	RSM	Praga	przy	ul.	Białostockiej.	
W	latach	1982	-	1984	pełniłam	funkcję	V-ce	przewodniczącej	Solidarności	
na	Targówku	(była	to	jeszcze	dzielnica	Warszawy,	obecnie	Bródno).

Mam	 dwójkę	 dorosłych	 dzieci.	 Córka	 jest	 lekarzem	 weterynarii,	 syn	
pracuje	w	firmie	mojego	męża.

Kandydując	do	Powiatu	mam	na	celu	realizację	działań,	które	doprowadzą	
do	 tego,	 aby	 Marki	 zmieniły	 swój	 wygląd	 i	 dorównały	 infrastrukturą	
sąsiednim	gminom,	takim	jak	Zielonka,	Ząbki,	Radzymin	i	inne.

		
Marzę	o	tym,	by	mieszkańcy	mieli	zrobioną	kanalizację,	ładne	centrum,	

salę	widowiskową	z	prawdziwego	zdarzenia.	Chciałabym,	aby	żyło	nam	się	
wygodniej	i	lepiej,	niż	obecnie.



Wacław PUŁAWSKI 

Lat	 55.	 Żonaty,	 troje	 dzieci,	 w	 tym	 córka	 zamężna.	
Mieszkaniec	 Osiedla	 Mieszka	 I	 od	 1980,	 a	 ostatnio	
mieszkaniec	 ul.	 Warszawskiej.	 Wykształcenie	 średnie	
techniczne.	 Roczny	 kurs	 pedagogiczny	 oraz	 roczne	
studia	Nauk	Społecznych,	kierunek	Socjologia	Pracy.	Był		
mistrzem	w	ZSB	„Stolbud”	Wołomin.	Nauczyciel	zawodu	w	

ZDZ	w	Radzyminie,	a	następnie	Kierownik	produkcji.	Od	1989	r.	prowadzi	
własny	zakład	specjalizujący	się	w	produkcji	mebli	oraz	projektowaniem	
wnętrz.	 Był	 pracownikiem	 firmy	 „Budinex”,	 na	 budowie	 eksportowej		
w	Libii	w	1985	r.	Uczestniczył	w	pracach	przy	organizacji	międzynarodowych	
targów	 w	 Bukareszcie	 w	 1988	 r.	 Lubi	 pracę	 społeczną.	 Od	 początku	
powstania	 Osiedla	 na	 Mieszka	 I	 pełni	 funkcję	 w	 Komitecie	 Kolonii,		
a	ostatnio	już	trzecią	czteroletnią	kadencję	jako	V-ce		przewodniczący	Rady	
Osiedla	„Generalska”	i	również	trzecią	czteroletnią	kadencję	jako	członek	
Rady	Nadzorczej	„RSM”	PRAGA,	w	tym	V-ce	przewodniczący	Komisji	
Inwestycyjnej	w	Spółdzielni.	W	latach	1994-2002	przez	dwie	Kadencje	był	
radnym	miasta	Marki.	Będąc	radnym	dał	się	poznać	jako	organizator	imprez	
sportowych	 dla	 dzieci	 i	 dorosłych	 na	 osiedlu	Mieszka	 I	 oraz	 wyróżniał	
się	 jako	 radny	 broniący	 interesów	mieszkańców	 na	 forum	Rady	Miasta.	
Był	członkiem	Zarządu	Klubu	Sportowego	„Markovia	2000”.	Lubi	sport.		
W	1976	r.	zajął	III	miejsce	na	400	m.	w	Ogólnopolskiej	Spartakiadzie	o	Puchar	
Ministra	Budownictwa	na	stadionie	„Zawiszy”	Bydgoszcz,	przyczyniając	
się	w	zdobyciu	Pucharu	przez	Z.S.B.	„Stolbud”	w	Wołominie.	Lubi	poezję.	
Ma	 w	 swej	 twórczości	 napisane	 ponad	 150	 wierszy	 i	 w	 najbliższym	
czasie	wyda	swój	 tom	wierszy.	Organizował	w	Wołominie	 i	Radzyminie	
wieczory	swej	poezji	miłosnej.	Lubi	dzieci	i	młodzież	i	chętnie	włącza	się	
w	organizacji	 różnych	 imprez.	 Jest	 człowiekiem	wrażliwym	na	 krzywdę	
ludzką	i	lubi	pomagać	ludziom	pokrzywdzonym	przez	los.

Jeśli	uzyskam	Państwa	poparcie	to	wspólnie	z	Mareckim	Stowarzyszeniem	
Gospodarczym	 nadal	 będę	 aktywnym	 w	 organizacji	 imprez	 sportowych		
i	kulturalnych,	nie	zapominając	o	ulicach,	chodnikach	i	Obwodnicy	Marek,	
co	mieszkańcom	 się	 należy	 jak	 powietrze	 z	 tlenem	 do	 życia	 człowieka.	
Jestem	zawiedziony	wyglądem	estetycznym	Marek.	Ubiegając	się	o	mandat	
radnego	 do	 powiatu	 wiem,	 że	 stać	 mnie	 do	 zmiany	 wizerunku	 mojego	
miasta.



Marek ROSA

Lat	48,	żonaty,	dwoje	dzieci,	wykształcenie	średnie.

Mieszkaniec	 Marek	 od	 1969r.	 Radny	 I	 i	 II	 kadencji	
Rady	 Miasta	 w	 Markach	 (wiceprzewodniczący	 Rady		
I	kadencji).	

Prezes	 MKS	 Markovia	 w	 latach	 1988-1995	 i	 trener	
sekcji	badmintona	(medale	Mistrzostw	Polski).	Organizator	wielu	imprez	
sportowych	w	Markach	i	Zielonce.

Realizator	wielu	programów	promujących	zdrowy	tryb	życia	i	organizację	
czasu	wolnego	dla	dzieci	i	młodzieży.	

Współpracownik	programu	operacyjnego	„Patriotyzm	jutro”,	finansowa-
nego	ze	środków	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego.

Aktualnie	 zatrudniony	 na	 stanowisku	 kierownika	 administracyjnego		
w	Szkole	Aktywności	Twórczej	w	Zielonce.

Chce	 zajmować	 się	 poprawą	 infrastruktury	 (bazy	 sportowej)	
–	 dostępne	 dla	 każdego	 mieszkańca,	 a	 w	 szczególności	 dla	 dzieci		
i	młodzieży.



Wojciech SAlAK

Ma	24	lata.	W	2006	roku	ukończył	Wydział	Dziennikarstwa	
i	 Nauk	 Politycznych	 na	 	 Uniwersytecie	 	 Warszawskim	
-	 kierunek	 politologia.	 W	 2001	 ukończył	 V	 Liceum	
Ogólnokształcące	 im.	Ks.	 J.	 Poniatowskiego	w	Warszawie	
–	 klasa	 o	 profilu	 chemiczno	 –	 fizycznym.	 	 Jest	 także	

absolwentem	Warszawskiego	Towarzystwa	Muzycznego	im.	S	Moniuszki	
w	 klasie	 fortepianu.	 Obecnie	 jest	 słuchaczem	 Podyplomowego	 Studium	
Prawa,	Ekonomii	i	Zarządzania	w	Działalności	Gospodarczej.

W	 trakcie	 studiów	czynnie	 angażowałem	się	w	działalność	Samorządu	
Studenckiego	–	byłem	przedstawicielem	studentów	w	Senacie	UW,	brałem	
udział	 w	 pracach	 Komisji	 Senackich	 ds.	 ochrony	 zdrowia	 oraz	 budżetu		
i	finansów,	przez	3	kadencje	byłem	członkiem	Parlamentu	Studentów	UW,	
członkiem	Kolegium	Elektorów	do	wyboru	Rektora	UW.		

Od	 2001	 roku	 pomagam	 rodzicom	w	 prowadzeniu	 rodzinnej	 firmy	 na	
terenie	powiatu	wołomińskiego.

W	 Markach	 mieszkam	 od	 10	 lat.	 Dzięki	 temu	 miałem	 możliwość	
obserwowania	 zmian,	 które	 tu	 zachodzą.	 Muszę	 stwierdzić,	 że	 na	 tle	
innych	 miast	 powiatu	 Marki	 nie	 wykorzystują	 swojego	 dogodnego	
położenia	względem	Warszawy.	Inne	miasta	regionu	rozwijają	się	znacznie	
dynamiczniej,	 powstaje	 wiele	 nowych	 inwestycji,	 budowane	 są	 nowe	
drogi.	Marki	są	ostatnim	miastem	powiatu,	w	którym	nie	ma	kanalizacji.		
W	Markach	nie	ma	również	charakterystycznego	centrum	miasta,	istniejące	
obiekty	sportowe	i	kulturalne	wymagają	znacznych	inwestycji,	aby	można	
było	organizować	imprezy	plenerowe	i	koncerty.	

Marki	 zasługują	 na	 kompetentną	 reprezentację	 swoich	 interesów		
w	powiecie,	gdyż	ze	względu	na	swoje	położenie,	mają	ogromne	znaczenie	
dla	rozwoju	regionu.	


